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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων 
συνανθρώπων μας στη Μάνδρα - Ν. Πέραμο Αττικής. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους χιλιάδες 
κατοίκους που καταστράφηκε η περιουσία τους, που έχουν μείνει χωρίς νερό και ρεύμα, που αυτές τις 
μέρες πραγματικά δοκιμάζονται. 

Σε μία ώρα ισχυρής βροχόπτωσης χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, επλήγησαν φτωχοί άνθρωποι, 
καταστράφηκαν οικογένειες.  

Η παντελής έλλειψη αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, τα μπαζώματα ρεμάτων, η ανεξέλεγκτη 
τσιμεντοποίηση τεράστιων εκτάσεων και η άναρχη χρήση γης είναι η αιτία της καταστροφής. Οι ευθύνες 
βαραίνουν τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και τους «βραχίονες» τους στην 
Περιφερειακή και Τοπική διοίκηση. 

Όταν η αντιπλημμυρική προστασία αντιμετωπίζεται ως κόστος, και όχι ως σύγχρονη βασική 
κοινωνική ανάγκη με ευθύνη υλοποίησης του κράτους, ο εργαζόμενος λαός θα το πληρώνει πολύ ακριβά, 
ακόμα και με τη ζωή του.  

Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι ανταποδοτικά, δεν έχουν μεγάλο κέρδος για τον κατασκευαστή 
και γι’ αυτό δεν γίνονται. Δεν είναι διόδια για να αποφέρουν εκατομμύρια ευρώ κέρδη.  

Η αναφορά κάθε φορά στο κόστος των αντιπλημμυρικών έργων, η ανυπαρξία των αναγκαίων 
υποδομών, αναδεικνύει την αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των εργαζομένων. Η εστίαση 
στα ακραία καιρικά φαινόμενα και η προτροπή ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά και τις συνέπειες 
τους, είναι προκλητική και εξοργιστική.  

Δεν πρέπει να συνηθίζουμε! Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την απώλεια της ζωής ως φυσικό 
φαινόμενο. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής από καιρικά φαινόμενα αποτελεί δυστυχώς ένα 
χαρακτηριστικό επαναληπτικό γεγονός που φέρνει στο φως με τον πιο τραγικό τρόπο, το ερώτημα που 
πρέπει να απαντήσει κάθε εργαζόμενος: Τελικά, η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, για ποιον θα 
είναι; Θα είναι ανάπτυξη για το λαό; Για τους εργαζόμενους; Ή για τους επιχειρηματικούς ομίλους; Τέτοια 
ανάπτυξη έχουν στο μυαλό τους: εξασφαλισμένα κέρδη για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και χαμοζωή για 
τους εργαζόμενους! 

Ζητάμε από την Περιφέρεια την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των 
πληγέντων. Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξη στους συναδέλφους μας που κατοικούν στις περιοχές που 
επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα.  

Καλούμε την διοίκηση της εταιρείας να διευκολύνει όλους τους συναδέλφους με άδεια μετ’ 
αποδοχών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί. 


